
Dom oszczędny 
z natury

Zaprojektowane współcześnie  
z myślą o przyszłości: fronty 
kuchenne BODARP są wykonane 
w 100% przy użyciu energii  
odnawialnej i objęte bezpłatną 
25-letnią gwarancją.

KYRRE 
Stołek, brzoza

39,99
©
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Lepsze dla Ciebie
+ dla Planety
IKEA.pl/dla planety

Mała zmiana,
duży wpływ

Podążaj za zielonymi 
kropkami, aby odkrywać 
zrównoważony i zdrowy
styl życia, lepszy dla  
Ciebie i dla planety

KORKEN 
butelka z kapslem

7,99

Proste zmiany pozwalające  
na bardziej zrównoważone życie

Sprawienie, by Twój dom stał się bardziej  
zrównoważony jest łatwiejsze i bardziej przystępne  
niż kiedykolwiek wcześniej. W ten sposób możesz  
zaoszczędzić pieniądze i chronić nasze cenne zasoby 
naturalne.

Wspólnie możemy stworzyć bardziej  
zrównoważoną przyszłość

Chcemy inspirować wielu ludzi i umożliwiać im życie  
w bardziej zrównoważony sposób, oferując proste  
i przystępne produkty i rozwiązania. Zmieniamy także 
sposób naszego działania, zmierzając w kierunku  
gospodarki o obiegu zamkniętym, przeciwdziałając 
zmianom klimatu i wywierając pozytywny wpływ na 
społeczności w każdej części świata.



Teraz pora na recykling!  
Seria koszy do segregacji
HÅLLBAR skutecznie  
ułatwia sortowanie odpadów,  
a dodatkowo sprytnie dopasowuje 
się do każdej kuchni.

Oszczędzasz wodę, ponieważ 
bateria ma mechanizm ogranicza-
jący przepływ wody, 
przy jednoczesnym 
+zachowaniu ciśnienia.

Oszczędzanie energii  
to oszczędzanie pieniędzy.  
Wybieraj sprzęt z wysoką klasą 
energetyczną.

Płyta indukcyjna skraca czas 
gotowania o 50%, jednocześnie 
oszczędzając niemal połowę  
energii zużywanej przez tradycyjne 
płyty elektryczne. Teraz możesz 
oszczędzać czas, energię  
i pieniądze, nie wychodząc  
z kuchni.

Do wyprodukowania jednego 
frontu KUNGSBACKA o czarnej 
matowej powierzchni wystarczy 
25 nikomu niepotrzebnych, 
ponownie przetworzonych  
butelek PET.

5
lat

Bezpłatna
gwarancja

AGD

25
lat

Bezpłatna
gwarancja

na meble serii METOD

10
lat

Bezpłatna
gwarancja

na baterie kuchenne   



Lepsze dla Ciebie
+ dla Planety
IKEA.pl/dla planety

Użyj wiele 
razy

Idealne do przechowy- 
wania żywności. Dłużej  
można przechowywać  
owoce i warzywa,  
ponieważ siatka zapewnia  
cyrkulację powietrza

Zrób w naszych tackach 
do lodu tabletki  
do zmywarki zero waste!

IKEA 365+
butelka na wodę, 0,5 L

PLASTIS 
taca na kostki lodu

IKEA 365+
Poj na żywność, 450 ml

EFTERSTRÄVA 
Kubek podróżny, różowy, 0.5 l

UNDERSÖKA 
termokubek podróżny, 0,4 l

ISTAD 
torebka strunowa

FÖRTÄRING 
słomki/szczoteczka

9,99

7,-

12,99

29,9929,99

9,99

14,99

/60 szt.

Gdy wyruszasz  
w świat
Ograniczanie ilości 
odpadów w domu  
to w zasadzie nic  
trudnego. Wpadki  
najczęściej zdarzają  
się poza nim, szczegól-
nie nieprzygotowanym.  
Jednorazowe plastikowe 
butelki i woreczki  
foliowe to dwie rzeczy,  
bez których świat byłby  
o wiele piękniejszy.  
Można z nich zrezyg-
nować, zabierając  
ze sobą własną butelkę  
i siatkę na zakupy.

TROLIGTVIS 
Kubek podróżny, beżowy, 0.3 l

7,-



Wynieś swoje zakupy na wyższy poziom  
dzięki naszym kolorowym torbom SKYNKE  
wykonanym w 100% z przetworzonego plastiku.

Wypełnij torbę FRAKTA 
po brzegi i zabierz  
swoje dawne skarby  
do miejsca, w którym 
mogą rozpocząć nowe 
życie i dać radość  
komuś innemu.

KUNGSFORS 
torba siatka, kpl. 2 szt.

SKYNKE 
torba na zakupy

PIVRING 
plecak zielony

19,99

2,99

9,99

IKEA 365+
torba na lunch

9,99



Segreguj odpady z IKEA Bydgoszcz!

Przy zakupie 3 pojemników z serii 
HÅLLBAR, SORTERA lub FILUR odbierz 
zestaw naklejek, które pomogą Ci lepiej 
segregować odpady.
Naklejki do odbioru przy kasie. 

Promocja trwa do 31.08.2021 r. lub do wyczerpania asortymentu

Lepsze dla Ciebie
+ dla Planety
IKEA.pl/dla planety

IKEA Bydgoszcz
ul. Skandynawska 1
Godziny otwarcia:
PN-SB 10:00 - 21:00
NDZ 10:00 - 20:00*
*godziny dotyczą niedziel handlowych



Czy ciekawi Cię jak Twoje odpady mogą stać się nowymi  
surowcami? Seria HÅLLBAR pomaga w sortowaniu różnych 
materiałów do różnych pojemników - prosta czynność  
i pierwszy krok na drodze ku nadaniu odpadom nowego 
życia.

HÅLLBAR 
kosz z pokrywką, 3 l

HÅLLBAR 
kosz z pokrywką, 35 l

HÅLLBAR 
kosz na odpady bio, 10 l

HÅLLBAR 
kosz z pokrywką, 22 l

42,4921,25 33,9917,-

HÅLLBAR 
kosz z pokrywką, 10 L

25,49

Cena IKEA Family

Cena regularna: 29,99

Cena IKEA Family Cena IKEA Family Cena IKEA Family Cena IKEA Family

Cena regularna: 20,- Cena regularna: 25,- Cena regularna: 39,99 Cena regularna: 49,99



Szeroki wybór koszy w różnych rozmiarach i stylach 
pozwala znaleźć coś na miarę Twoich recyklingowych 
potrzeb. Im więcej materiałów będziesz segregować, 
tym mniej odpadów trafi na wysypiska.

SORTERA 
kosz do segregacji, 60 l

FILUR 
kosz plastikowy, 42 l

SORTERA 
kosz do segregacji, 37 l

KNODD 
kosz metalowy, 40 l

PLEJA 
kosz na odpady, 20 l

29,99

29,99

19,99

59,99

29,99



Lepsze dla Ciebie
+ dla Planety
IKEA.pl/dla planety

Wyrzucaj  
mniej, 
oszczędzaj  
więcej

Czasem to  
niedokończony  
obiad, innym razem  
zapomniana  
sałata upchnięta  
z tyłu lodówki,  
ale wyrzucanie  
jedzenia nie wróży 
niczego dobrego,  
ani dla środowiska,  
ani naszego port-
fela. Na szczęście 
wystarczy zmiana 
nastawienia,  
parę sprytnych  
sztuczek i kilka  
praktycznych 
rozwiązań, żebyśmy 
wszyscy mogli  
zapomnieć  
o marnowaniu  
żywności. 1

12

2

3

34

4

IKEA 365+
pojemnik na żywność, 600 ml

IKEA 365+
pojemnik na żywność, 1 l

IKEA 365+
pojemnik na żywność, 400 ml

IKEA 365+
pokrywka, kwadrat/bambus

6,79

8,49

5,09

12,-

Cena IKEA Family

Cena IKEA Family

Cena IKEA Family

Cena regularna: 7,99

Cena regularna: 9,99

Cena regularna: 5,99

IKEA 365+
pojemnik na żywność, 600 ml

18,49

Cena IKEA Family

Cena regularna: 19,99



Szacuje się, że nawet 1/3 żywności wytwarzanej  
każdego roku na całym świecie jest zmarnowana

Szklane pojemniki z serii IKEA 
365+ mogą być używane  
w piekarniku, wobec czego 
jedzenie można przechowywać, 
podgrzać i podać w jednym  
naczyniu. Tym sposobem 
będzie mniej zmywania  
i większa oszczędność wody!

Pierwsza zasada (nie)marnowania 
żywności brzmi: zjedzone będzie  
to, co widać. Właśnie dlatego tak 
ważne są zgrabne, przezroczyste  
pojemniki. Pomagają zorientować  
się, co masz w zanadrzu, dzięki 
czemu wykorzystasz to, zanim  
się przeterminuje i oszczędzisz  
sobie niepotrzebnych wydatków!

BEVARA
Spinacze, 30 szt.

ÖVERMÄTT 
Osłona żywności, kpl. 3 szt

EKLATANT 
Słoik z pokrywką, 1,1 l

IKEA 365+ 
Pojemnik na żywność z pokrywką

PRUTA 
Pojemniki na żywność, 3 szt.

VARDAGEN 
Słoik z pokrywką, 1.9 l

7,99 14,99

24,9918,4914,99
Cena regularna: 19,99

Cena IKEA Family

PRUTA 
Pojemnik na żywność, 17 szt

17,99

5,-



Zamrażarka prawdziwym  
przyjacielem człowieka

Dla jednego odpady, dla innego prawdziwy skarb
Nikomu raczej nie przyjdzie do głowy wyrzucanie świeżych warzyw, jednak co zrobić z resztkami?  
Zawsze można ugotować na nich rosół. Ale czy wiesz, że zielona cebulka, por i wiele innych warzyw mogą  
całkowicie odrosnąć? Wystarczy włożyć je do słoika, zanurzając ich korzenie w wodzie, i obserwować,  
jak dalej rosną – i to na twoich oczach!

ISTAD 
torebka strunowa

KORKEN 
słoik z pokrywką, 13 cl

14,99

14,99

Twój wzrok padł właśnie 
na nieco już przechodzone 
warzywa w dolnej szufladzie 
lodówki, ale masz już inne 
plany na obiad. Co teraz  
zrobić? Przede wszystkim  
nie wolno ich wyrzucać.  
Lepiej je pokroić, włożyć  
do woreczka strunowego  
i zamrozić. Po rozmrożeniu 
zmieni się trochę ich konsys-
tencja, ale świetnie nadadzą 
się na sos, zupę, gulasz,  
a nawet koktajl. I nie stracą 
nic ze swoich wartości  
odżywczych.

Domowe zioła 
Nawet jeśli nie masz  
ogrodu, nasłoneczniony 
parapet albo balkon  
w zupełności wystarczy  
do założenia własnego 
ogródka ziołowego. 

/30 szt.

/3 szt.



Lepsze dla Ciebie
+ dla Planety
IKEA.pl/dla planety

Oszczędzaj 
wodę i czas

ÄLMAREN 
Bateria kuchenna

YTTRAN 
Bateria kuchenna

GLITTRAN 
Bateria kuchenna

LAGAN 
Bateria kuchenna

INSJÖN 
Bateria kuchenna

199,- 249,-

399,-399,-

Samooszczędzająca 
się woda 

Woda słodka to 
zaledwie 3% jej  
światowych zasobów. 
Dlatego tak ważnym 
jest, aby racjonalnie 
nią gospodarować 
– zarówno z punktu 
widzenia środowiska, 
jak i twojego port-
fela. Całe szczęście 
niektóre nowoczesne 
produkty oszczędza-
ją wodę za Ciebie.

Bateria kuchenna ÄLMAREN została zaprojektowana tak, aby zużywać 
nawet o 40% mniej wody bez odczuwalnego spadku jej ciśnienia.  
Oznacza to, że możesz obniżyć zużycie wody i wysokość rachunków, a przy 
tym zrobić dobry uczynek dla cennych zasobów wody na naszej planecie.

10
lat

Bezpłatna
gwarancja

na baterie kuchenne   

ÄLMAREN 
Bateria z wysuwnym wylotem wody

349,-

89,-



Zmywając naczynia, możesz kontrolować ilość  
zużywanej wody. Zorganizuj pracę tak aby w jednej  
komorze lub misce przygotować pianę do mycia naczyń, 
 a w drugiej wodę do ich płukania. A może czas pomyśleć  
o wiele bardziej ekologicznej zmywarce?

Współczesne zmywarki i pralki często oferują ekonomiczny tryb pracy, 
w którym obchodzą się bardzo oszczędnie z wodą i energią elektryczną. 
Do tego stopnia, że w pełni załadowana zmywarka pracująca w trybie 
eko zużywa mniej wody, niż gdyby pozmywać wszystkie te naczynia 
ręcznie.

GRUNDVATTNET 
miska do mycia

GRUNDVATTNET 
durszlak, szary

29,99

9,99

5
lat

Bezpłatna
gwarancja

AGD

DISKAD 
Zmywarka zintegrowana, 60 cm

2999,-



Od pewnego czasu wszystkie baterie i prysznice z asortymentu IKEA  
są standardowo wyposażone w napowietrzacz. Takie rozwiązanie pozwala 
ograniczyć zużycie wody nawet o 50% w przypadku wybranych modeli  
baterii łazienkowych bez zmniejszania jej ciśnienia. W rezultacie  
do ogrzania wody potrzeba mniej energii, szczególnie gdy bateria  
posiada funkcję zimnego startu.

PILKÅN 
bateria z odpływem

SVENSKÄR 
bateria z odpływem

ENSEN 
bateria z odpływem

249,-199,-149,-

Nie kupuj  
produktów 
zawierających 
mikroplastik

Zacznij używać 
wielorazowej  
maszynki  
do golenia

Używaj 
wielorazowych 
płatków lub 
rękawicy do 
demakijażu

Zrezygnuj z plasti- 
kowych patyczków 
kosmetycznych.  
Wybieraj te, które  
są wykonane  
z papieru czy  
bambusa VILTO 

stołek ze schodkiem

SAXBORGA 
słoik z pokrywką i podstawką

59,99

49,99
/5 szt.

10
lat

Bezpłatna
gwarancja

   na baterie łazienkowe



Bambus to idealny wybór do łazienki, ponieważ dobrze sprawdza się  
w wilgotnych miejscach. To wytrzymały, odnawialny materiał, który rośnie  
szybko, bez konieczności stosowania pestycydów.  
Zyskasz więc fantastyczny materiał i stylowy sposób na umeblowanie łazienki.

RÅGRUND 
Regał narożny pod umywalkę

DRAGAN 
Dozownik mydła

RÅGRUND 
krzesło z wieszakiem

99,99

24,99

149,-

DRAGAN 
mydelniczka

DRAGAN 
kubek na szczoteczki

DRAGAN 
komplet łazienkowy

12,99

19,99

39,99
/4 szt.

Zakręcając kran 
podczas szczotkowania 
zębów, możesz  
zaoszczędzić nawet 40 
litrów wody dziennie!



UNDERLAG 
podkładka, Hiacynt wodny

FRIDFULL 
osłonka doniczki, Hiacynt wodny 12 cm

14,997,99

Lepsze dla Ciebie
+ dla Planety
IKEA.pl/dla planety

Odnawialne 
i naturalne

Od hiacynta  
wodnego poprzez 
korek, włókna  
bananowe po rattan, 
wykorzystanie  
materiałów z włókien 
naturalnych w IKEA
stale rośnie.  
Są nie tylko naturalne 
i odnawialne,  
ale mają też niepow-
tarzalny charakter,  
dzięki czemu każdy 
wykonany z nich  
produkt jest jedyny  
w swoim rodzaju.

Hiacynt wodny
To odnawialny surowiec, który po odpowiedniej obróbce wykorzystujemy  
do produkcji ręcznie plecionych produktów. Hiacynty wodne zarastają 
i blokują rzeki w południowo-wschodniej Azji, więc wykorzystywanie ich  
W ten sposób przynosi korzyść ludziom i pozytywnie wpływa na lokalną 
bioróżnorodność. 

LUSTIGKURRE 
kosz, naturalny Hiacynt

CISSAN 
serwetnik, Hiacynt wodny

39,9914,99



/5 szt.

AGEN
Krzesło, rattan/bambus

149,-

FRYKEN 
Pudełko z pokrywką, trawa morska

FLÅDIS 
Kosz, trawa morska

DJUNGELGURKA
Osłonka doniczki, trawa morska 15 cm

KAKTUSFIKON 
Osłonka doniczki, rattan, 24 cm

LUSTIGKURRE 
Kosz, naturalny juta

KAKTUSFIKON 
Osłonka doniczki, rattan, 12 cm

34,99 39,99

29,9959,99

9,99

19,99

/3 szt.



HINDÅS 
Lustro, rattan, 50 cm

99,99
Nasze lustra  
nie zawierają  
ołowiu

Zaproś do siebie naturę
Ciesz się wyjątkowymi produktami wykonanymi z przyjaznych środowisku 
materiałów, przynoszących również korzyść społecznościom, które  
zajmują się ich pozyskiwaniem. Wyplatane z nich lampy otworzą drzwi  
twojego domu przed naturą.  Zapewniają rozproszone, ciepłe, przytulne 
światło i tworzą dekoracyjne cienie w pomieszczeniu. 

BRANÄS 
Kosz, rattan, 32x34x32 cm

BRANÄS 
Kosz na bieliznę, rattan, 80 l

SINNERLIG
Lampa wisząca, bambus

BÖJA 
Lampa stołowa, bambus

JÄSNING 
Koszyk do wyrastania chleba, 22 cm

TORARED 
Klosz lampy wiszącej, trawa 
morska, 36cm

59,99 129,-

249,-129,-

39,99

79,99



Z czego będą produkowane meble IKEA w 2030 roku?
Od 2030 roku wszystkie materiały wykorzystywane przez IKEA będą  
odnawialne lub pochodzące z recyklingu. Świetnym przykładem  
tego zrównoważonego podejścia do surowców jest KNIXHULT,  
rodzina tradycyjnie wykonanych bambusowych lamp.

IKEA dla Planety - jak się zmieniamy dla Was

Myślą przewodnią KNIXHULT 
było stworzenie lampy  
o minimalnym wpływie  
na środowisko. Stosując 
bambus, który inaczej  
zostałby odrzucony,  
wykorzystujemy roślinę 
ponad dwa razy więcej.

KNIXHULT 
Lampa podłogowa, bambus

KNIXHULT 
Lampa stołowa, bambus

199,-99,99

/5 szt.

KNIXHULT 
Lampa wisząca, bambus

149,-

Przyszłość lepsza dla
ludzi oraz planety
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Wprowadzenie strategii 
People & Planet Positive.

100% wykorzystywanej bawełny 
pochodzi ze zrównoważonych źródeł.

IKEA w Polsce, dzięki farmom
wiatrowym, produkuje 
więcej zielonej energii 
niż zużywa, neutralizując 
swój ślad węglowy.

 

+

Zrównoważony rozwój to fundament działalności IKEA. 
Uważamy, że „żaden sposób nie jest lepszy od dobrego przy-
kładu”. Firma chce inspirować Polaków do prowadzenia bar-
dziej zrównoważonego życia w domu oraz wspólnego pozytyw-
nego wpływania na planetę. 

IKEA chce stać się biznesem w pełni cyrkularnym, korzystają-
cym z czystej, odnawialnej energii, rozwijając swoją działalność 
bez nadmiernej eksploatacji surowców. Dąży do tego m.in. pro-
wadząc działania mające na celu maksymalne wykorzystanie 
produktów wyposażenia domu, m.in. poprzez ich odnawianie, 
dawanie szansy na „drugie życie”, ponowne użycie komponen-
tów czy recykling materiałów. W 2019 roku udało się uratować 
ponad 47 milionów produktów, 38 milionów zostało odsprze-
danych w dziale sprzedaży okazyjnej, a ponad 9 milionów wró-
ciło do sprzedaży po przepakowaniu. Zrealizowano również 
ponad milion zamówień na części zamienne, aby umożliwić 
naprawę produktów, by służyły dłużej.

2018
2030

20202017

Aktualizacja strategii 
People & Planet Positive.

IKEA osiąga neutralność klimatyczną
i staje się w pełni cyrkularnym 
biznesem.

Wycofanie wszystkich plastikowych produktów 
jednorazowego użytku z IKEA i korzystanie 
z surowców w całości pozyskiwanych 
z bardziej zrównoważonych źródeł. 
Grupa Ingka na świecie wytwarza tyle energii 
z OZE, ile sama używa.

Wprowadzenie 
instalacji foto-
woltaicznych, dostępnych
dla klientów IKEA Polska.

 

100%

IKEA. MADE IN POLAND16 IKEA. MADE IN POLAND 16

IKEA, jako pierwsza sieć 
w Polsce, wycofała ze 
sprzedaży jednorazowe 
torby foliowe.

Częścią naszej strategii jest 
filozofia zrównoważonego 

budownictwa. Dbamy 
o ograniczenie zużycia zasobów 
naturalnych i ochronę klimatu, 
dlatego materiały budowlane 
dobieramy na podstawie ich 

długoterminowego oddziaływa-
nia na środowisko i ludzi. 

Wszystkie nasze nieruchomości 
posiadają certyfikaty LEED 

i niebawem także WELL. 

Roger Andersson
Dyrektor Zarządzający

Vastint Polska

Przyszłość lepsza dla
ludzi oraz planety
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IKEA w Polsce, dzięki farmom
wiatrowym, produkuje 
więcej zielonej energii 
niż zużywa, neutralizując 
swój ślad węglowy.

 

+

Zrównoważony rozwój to fundament działalności IKEA. 
Uważamy, że „żaden sposób nie jest lepszy od dobrego przy-
kładu”. Firma chce inspirować Polaków do prowadzenia bar-
dziej zrównoważonego życia w domu oraz wspólnego pozytyw-
nego wpływania na planetę. 

IKEA chce stać się biznesem w pełni cyrkularnym, korzystają-
cym z czystej, odnawialnej energii, rozwijając swoją działalność 
bez nadmiernej eksploatacji surowców. Dąży do tego m.in. pro-
wadząc działania mające na celu maksymalne wykorzystanie 
produktów wyposażenia domu, m.in. poprzez ich odnawianie, 
dawanie szansy na „drugie życie”, ponowne użycie komponen-
tów czy recykling materiałów. W 2019 roku udało się uratować 
ponad 47 milionów produktów, 38 milionów zostało odsprze-
danych w dziale sprzedaży okazyjnej, a ponad 9 milionów wró-
ciło do sprzedaży po przepakowaniu. Zrealizowano również 
ponad milion zamówień na części zamienne, aby umożliwić 
naprawę produktów, by służyły dłużej.

2018
2030

20202017

Aktualizacja strategii 
People & Planet Positive.

IKEA osiąga neutralność klimatyczną
i staje się w pełni cyrkularnym 
biznesem.

Wycofanie wszystkich plastikowych produktów 
jednorazowego użytku z IKEA i korzystanie 
z surowców w całości pozyskiwanych 
z bardziej zrównoważonych źródeł. 
Grupa Ingka na świecie wytwarza tyle energii 
z OZE, ile sama używa.

Wprowadzenie 
instalacji foto-
woltaicznych, dostępnych
dla klientów IKEA Polska.
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IKEA. MADE IN POLAND15 IKEA. MADE IN POLAND 17

IKEA, jako pierwsza sieć 
w Polsce, wycofała ze 
sprzedaży jednorazowe 
torby foliowe.



Wybierz drewno, które będzie Ci długo służyć
Produkty wykonane z odnawialnego drewna mają służyć przez wiele lat.  
Całe drewno IKEA jest zgodne ze standardem IWAY Forestry. Od 2020 roku 
całość pozyskiwanego przez nas drewna również posiada certyfikat  
FSC® (Forestry Stewardship Council).

PROPPMÄTT 
deska do krojenia

DANDERYD 
stół, biały, 130x80 cm

INGOLF 
krzesło, biały

NORRÅKER 
ławka, brzoza, 103 cm

699,-199,-199,-24,99

Wykonane z litego drewna



Certyfikat FSC
FSC dba o lasy na świecie poprzez odpowiedzialną gospodarkę leśną, tak by 
mieć pewność, że mamy lasy dla wszystkich na zawsze. Lasy zajmują ponad 
dwie trzecie zasobów lądowych i są domem dla 80% ziemskiej różnorodności 
biologicznej. Jesteśmy jednym z największych na świecie nabywców drewna  
z certyfikatem FSC w sektorze detalicznym.

Olej do drewna STOCKARYD 
chroni drewno zarówno  
na powierzchni,  
jak i głęboko aż po same 
włókna i nadaje mu ładny 
połysk podkreślający  
charakter drewna.

STOCKARYD 
Olej do drewna, do użytku wewnątrz

BEKVÄM 
Taboret ze schodkiem

ALBERT 
Regał, miękkie dr., 64x28x159 cm

EKORRE 
Łoś na biegunach

IVAR 
Szafka, sosna, 80x30x83 cm

39,99

59,99 59,99 119,- 199,-

FJÄLLBO 
Regał, czarny100x136 cm

399,-

/500 ml

Wykonano  
z metalu  
i litego  
drewna



Lepsze dla Ciebie
+ dla Planety
IKEA.pl/dla planety

Lepsze  
warunki pracy, 
lepsze produkty

Godne i bezpieczne 
warunki pracy.
Chcemy wywierać 
pozytywny wpływ 
społeczny we  
wszystkich ogniwach  
naszego łańcucha 
wartości i wierzymy, 
że każdy zasługuje  
na uczciwe  
traktowanie.

Dywan wykonany z bawełny 
pochodzącej z recyklingu. 
Idealny pod stół w jadalni, 
do salonu lub przy łóżku. 
Kiedy przyjdzie czas na jego 
odświeżenie, wystarczy 
włożyć go do pralki.

LISBJERG 
Dywan tkany na płasko, 60x90 cm

TÖRSLEV 
Dywan tkany na płasko, 80x150 cm

MELHOLT
Dywan tkany na płasko, ręczna robota, 133x195

UGILT 
Dywan tkany na płasko, 80x150 cm

SORTSÖ 
Dywan tkany na płasko, 55x85 cm

RAKLEV 
Dywan tkany na płasko, ręczna robota, 70x160 cm

29,99 79,99

249,-119,-

9,99

129,-

TÅNUM 
Dywan tkany na płasko, różne kolory, 60x90 cm

19,99

TIPHEDE 
Dywan tkany na płasko, 120x180 cm

49,-
Wykonano  
z resztek  
naszych  
tkanin



Lepsze dla Ciebie
+ dla Planety
IKEA.pl/dla planety

Troskliwie 
uprawiana 
bawełna

Od 2015 roku całość 
bawełny wykorzy-
stywanej w naszych 
produktach pochodzi 
z bardziej zrówn-
oważonych źródeł. 
Oznacza to,  
że pozyskiwana 
jest na plantacjach 
bardziej przyjaznych 
dla ludzi i środowiska 
dzięki ograniczeniu 
do minimum  
użycia pestycydów 
i sztucznych 
nawozów. Dbamy  
też o rozsądniejszą 
gospodarkę wodną  
i opracowujemy  
lepsze metody upraw.

GURLI 
Poszewka, ciemny oliwkowozielony50x50 cm

TRÄDKRASSULA 
Komplet pościeli, 150x200/50x60 cm

INDIRA
Narzuta, szary, 150x250 cm

HEDSÄV 
Poszewka, kremowy, 50x50 cm

RINNIG 
Ścierka, 45x60 cm

ODDRUN 
Pled, ciemnozłotobrązowy, 130x170 cm

9,99

49,9929,99

9,-

39,99

22,-/4 szt.



Stajemy się „water positive”
Bawełna to jedna z najbardziej wodochłonnych upraw. IKEA zamierza  
stać się „Water Positive”, co oznacza rozsądne wykorzystywanie wody  
i promowanie przemyślanej gospodarki wodnej – nie tylko w ramach  
własnej działalności, ale też w szerszej skali na świecie.

JÄTTEVALLMO 
Komplet pościeli, 150x200/50x60 cm

KORNAN 
Ręcznik, szary, 30x30 cm

LATTJO 
Komplet pościeli, 150x200/50x60 cm

ÄNGSLILJA 
Komplet pościeli, 150x200/50x60 cm

DVALA 
Prześcieradło z gumką, jasnoszary, 160x200 cm

JÄTTELIK 
Komplet pościeli, 150x200/50x60 

KASKADGRAN 
Komplet pościeli, biały/jasnoturkusowy 
150x200/50x60 cm

VÅRBRÄCKA 
Komplet pościeli, 150x200/50x60 cm

KÄPPHÄST 
Komplet pościeli, 150x200/50x60 cm

MÖJLIGHET 
Komplet pościeli, 150x200/50x60 cm

VÄGTÅG 
Komplet pościeli, 150x200/50x60 cm

KÄPPHÄST 
Komplet pościeli, 150x200/50x60 cm

49,99

7,99

49,99

69,99

39,99

49,99

49,99

39,99

79,99

39,99

49,99

79,99

/4 szt.



Lepsze dla Ciebie
+ dla Planety
IKEA.pl/dla planety

Oszczędzaj 
na ogrzewaniu!

Korzystając  
z zasłon możesz  
regulować tempera-
turę w swoim domu. 
Zimą w ciągu dnia 
rozsuwaj zasłony  
aby wpuścić do domu 
ciepło płynące  
ze słońca, i zasuwaj  
je o zmierzchu  
aby utrzymać  
temperaturę  
i oszczędzać energię.

Podobnie jak zasłony,  
energooszczędne rolety  
HOPPVALS pozwolą Tobie  
decydować, co przedostaje  
się przez okna Twojego domu. 
Czy jest to światło słoneczne, 
czy też ciekawskie spojrzenia 
sąsiadów. 

HOPPVALS 
Przyciemniające roleta, 140x155 cm

139,-

SILVERLÖNN 
Firanki, 2 szt., 145x300 cm

ANNAKAJSA 
Zasłony zaciemniające, 1 para, 140x300 cm

SANELA 
Zasłony zaciemniające, 1 para, 140x300 cm

254,15 254,1579,99

Cena IKEA Family Cena IKEA Family

Cena regularna: 299,- Cena regularna: 299,-



Lepsze dla Ciebie
+ dla Planety
IKEA.pl/dla planety

Nowe życie 
butelek PET

Od problemu  
do rozwiązania.
Czy wiesz, że co roku 
na całym świecie 
zużywa się 100  
miliardów butelek 
PET? Jedna trzecia  
z nich jest poddawana 
recyklingowi,  
ale reszta trafia  
na wysypiska śmieci  
albo po cichu  
wyrzucana jest  
do morza lub  
zakopywana w ziemi.

Poliestrowe wypełnienie naszych kołder  
pochodzi z recyklingu – kierunek zero waste!

SMÅSPORRE 
Kołdra, ciepła, 150x200 cm

SMÅSPORRE 
Kołdra, bardzo ciepła, 150x200 cm

TOFTBO
Dywanik łazienkowy, 50x80 cm

KASKADGRAN 
Poduszka, 40x40 cm

SILVERTOPP 
Kołdra, lekko ciepła, 150x200 cm

NYPON 
Osłonka doniczki

79,99 99,99

24,9919,998,-

15,-



Dla nas wybór materiałów to podejmowanie odpowiedzialnych decyzji. 
Kiedy nie możemy korzystać z zasobów odnawialnych, staramy  
się wykorzystywać takie, które pochodzą z recyklingu lub które można  
poddać recyklingowi. Uważamy odpady za to, czym naprawdę  
są - zasobem - i dlatego właśnie stworzyliśmy drzwi REINSVOLL do szaf.  
Żadnego nowego drewna, żadnego nowego plastiku na bazie ropy  
i bez żadnych kompromisów w zakresie jakości, wzornictwa czy ceny.

Surowiec odnawialny 
- włókno celulozowe (wisko-
za). Wykorzystując w tym
produckie tworzywo 
z recyklingu, zużywamy 
mniej nowych surowców 
i ograniczamy nasz wpływ 
na środowisko.

Te zasłony są wykonane 
z 41 butelek PET 0,5 l 
poddanych recyklingowi. 
Wykorzystanie odpadów 
jako surowca to krok ku 
bardziej zrównoważonej 
przyszłości.

Drzwi wykonane są z drewna 
pochodzącego z recyklingu  
i pokryte folią z tworzywa  
z recyklingowanych butelek 
PET. Zmniejsza to ilość 
odpadów i daje plastikowi 
nowe zastosowanie.

REINSVOLL 
Drzwi, szarozielony, 50x229 cm

250,-

MOJNA / HEMMA 
Lampa wisząca, biały

GJERTRUD
Firanki, 2 szt., różowy, 145x300 cm

91,99

79,99



4,-

Lepsze dla Ciebie
+ dla Planety
IKEA.pl/dla planety

Zachowaj 
energię 
na później

Dzięki swoim 
właściwościom  
żarówki LED  
to idealny sposób  
na oszczędność.  
Dają taką samą  
jasność, co żarówki 
tradycyjne, przy  
poborze mniejszej 
ilości energii  
elektrycznej.

RYET 
Żarówka LED E27 470 lumenów

LEDARE 
Żarówka LED E14 470 lumenów

LUNNOM 
Żarówka LED E27 80 lumenów

12,99 19,99

Czy wiesz, że przejście  
na żarówki LED może  
obniżyć rachunki  
za energię o 20%?

ROLLSBO 
Żarówka LED E27 200 lumenów

49,99

NÄVLINGE 
Lampa biurkowa LED, czarny

79,99
SVARTRÅ 
Girlanda LED, 12 lampek, czarny/
zewnętrzne

129,-60,-
TRÅDFRI 
Zestaw ze ściemniaczemE27



Lepsze dla Ciebie
+ dla Planety
IKEA.pl/dla planety

Żegnamy 
tradycyjne 
baterie

Aby umożliwić 
ludziom zdrowsze 
i bardziej zrówn-
oważone życie, 
do lipca 2021 baterie 
ALKALISK zostaną 
usunięte z oferty 
IKEA. 

TJUGO 
Ładowarka z pojemnikiem

79,99

Zmniejszysz koszty  
i ilość odpadów, 
przechodząc na akumu-
latorki, zwłaszcza jeśli 
często korzystasz  
z tradycyjnych baterii 
alkalicznych.  
Dodatkowo zawsze 
będziesz mieć działa-
jące baterie, kiedy  
są potrzebne!

LADDA 
Akumulatorek do ładowania,
AAA, 4 szt.

12,99

STENKOL 
Ładowarka

LADDA 
Akumulatorek do ładowania, 
AA, 4 szt

14,99

LADDA 
Akumulatorek do ładowania, 
AA, 4 szt

29,99

19,-
VINNINGE 
Ładowarka

12,-



W IKEA chcemy mieć pozytywny wpływ na ludzi i naszą planetę. Ponieważ zanieczyszczenie 
powietrza jest dla zdrowia środowiskowego jednym z największych wyzwań naszych czasów, 
priorytetem jest zapewnienie ludziom dostępu do czystego powietrza. W ramach naszego 
łańcucha wartości dążymy do aktywnego ograniczania zanieczyszczeń powietrza  
i umożliwiamy ludziom oczyszczanie powietrza w ich domach.

FÖRNUFTIG 
Oczyszczacz powietrza, 31x45 cm

FÖRNUFTIG 
Oczyszczacz powietrza, 31x45 cm

199,-

199,-

Szukaj mnie  
na dziale 
oświetlenie

Dostępne  
są wymienne 
filtry

Oczyszczacz powietrza FÖRNUFTIG to nowy etap tej podróży. Chcemy umożliwić ludziom  
poprawę jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń, by mogli wspólnie z nami przyczynić  
się do stworzenia świata czystego powietrza.



Klik i oszczędzasz!
Umieść przycisk przy drzwiach wejściowych, aby można było  
wyłączyć wszystkie światła w domu jednym naciśnięciem przycisku.
Zacznij dzień w najlepszy sposób, naciskając przycisk - umieść go obok 
łóżka, aby zapalić światło, podnieść rolety i odtworzyć ulubioną poranną 
piosenkę, przy której się przebudzisz. Kontrola pilotem pozwala  
zmniejszyć rachunek za prąd, ponieważ przyciemnianie światła  
powoduje oszczędność energii.

TRÅDFRI 
Żarówka LED E27 600 lumenów 
9 kolorów

79,99

Dzięki bramce, każdy może łatwo korzystać z inteligentnych produktów. Bramka TRÅDFRI  
pozwala podłączyć inteligentne produkty IKEA, takie jak rolety, żarówki i głośniki, i sterować 
nimi za pomocą aplikacji IKEA Home smart przez telefon lub tablet.

STRÖMLINJE
Oświetlenie blatu LED, biały, 40 cm

TRÅDFRI
Bramka

TRÅDFRI
Klawisz skrótu

129,-

149,-

29,99

499,-
SYMFONISK 
WiFi głośnik, biały



Płyty indukcyjne są wyjątkowo energooszczędne, pozwalają gotować  
szybko i dokładnie, bo technologia indukcji przekazuje energię  
bezpośrednio do magnetycznego naczynia.

Żarówki LED zużywają o około 80% mniej energii i maja znacznie dłuższy 
okres eksploatacji niż tradycyjne żarówki żarowe.

STRÖMLINJE 
Oświetlenie blatu LED, biały20 cm

99,-

VÄLBILDAD
Płyta indukcyjna, czarny, 29 cm

SMAKLIG
Płyta indukcyjna, IKEA 500, czarny, 59 cm

BEJUBLAD
Płyta indukcyjna, IKEA 500, czarny, 58 cm

879,- 1399,- 1499,-

5
lat

Bezpłatna
gwarancja

AGD



Lepsze dla Ciebie
+ dla Planety
IKEA.pl/dla planety

Zero tolerancji 
dla szkodliwych 
substancji

W IKEA od lat  
praktykujemy politykę 
ZERO TOLERANCJI
dla szkodliwych sub-
stancji chemicznych. 
Nie produkujemy
zabawek ani innych 
produktów przeznac-
zonych dla  
najmłodszych,  
z wykorzystaniem 
substancji, których
wpływ na zdrowie 
jest wątpliwy. Bardzo 
rygorystycznie
trzymamy się  
wyznaczonych norm.

MÅLA 
Akwarele, różne kolory

MÅLA 
Komplet pędzelków, 6 szt.

MÅLA
Zeszyt ćwiczeń, dinozaur

MÅLA 
Pisak/stempel, różne kolory

MÅLA 
Pisak do tablicy, różne kolory

MÅLA 
Rolka papieru do rysowania, 30 m

19,999,99

14,9914,999,99

7,99
/4 szt. /6 szt.

/6 szt.

MÅLA
Sztaluga

79,99



Lepsze dla Ciebie
+ dla Planety
IKEA.pl/dla planety

Świetne okazje 
dla domu  
+ Planety

To czego nigdy tu nie 
znajdziesz, to śmieci.
Może gdzieś jest  
ryska. Może ktoś  
zdecydował,  
że produkt nie pasuje 
i go zwrócił. W tym 
miejscu spotykają  
się świetne okazje,  
a meble IKEA  
dostają szansę  
na dłuższe życie.

Znajdziesz nas przed 
linią kas w obszarze 
magazynu  
samoobsługowego.

Wierzymy w drugą 
szansę. Robiąc tutaj  
zakupy dajesz  
produktom dłuższe 
życie, pomagasz 
ograniczać odpady  
i możesz skorzystać  
z wyjątkowych okazji.

Zacznij od małych  
zmian. Zadbaj o swoje 
rzeczy. Napraw je,  
dostosuj lub spersonalizuj. 
Przekaż komuś kto  
ich potrzebuje. 



Lepsze dla Ciebie
+ dla Planety
IKEA.pl/dla planety

Odpowiedzialne 
zakupy rybne

Nie tylko od święta.
Ryby z naszych mórz  
i oceanów są nad-
miernie poławiane. 
Już ponad 90% 
wszystkich  
światowych stad ryb 
jest przełowionych 
lub poławianych  
na najwyższym  
możliwym poziomie. 
Jeśli jesz ryby kupuj  
te z certyfikatem  
ASC lub MSC. 

SILL DILL 
Śledź marynowany z koprem, 250 g

SJÖRAPPORT 
Filet z łososia, certyfikat ASC, mrożone

SILL MATJES 
Filety z matjasa, 250 g

KALLES KAVIAR
Ikra dorsza

SILL SENAP
Śledź marynowany w musztardzie, 250 g

SJÖRAPPORT 
Krewetki obrane, certyfikat MSC, mrożone

6,99

40,99

6,99

9,99

6,99

29,99

/0,125 kg

/0,5 kg

/0,15 kg

/0,19 kg

/0,25 kg

/0,25 kg

Cena/kg: 55,92

Cena/kg: 81,98

Cena/kg: 46,60

Cena/kg: 52,58

Cena/kg: 27,96

Cena/kg: 119,96



Lepsze dla Ciebie
+ dla Planety
IKEA.pl/dla planety

Przerwa  
na kawę  
ratunkiem  
dla świata

Czy wiesz, że nasza 
kawa jest uprawiana 
w odpowiedzialny 
sposób? A zatem 
gdy zaparzysz so-
bie kolejną filiżankę, 
pamiętaj, że kawa jest 
tak dobra, bo pocho-
dzi z dobrego źródła.
Certyfikat UTZ 
oznacza to właści-
we i skromne użycia 
nawozów, środków 
ochrony roślin, wody 
i energii. Dzieci 
kawowych rolników 
wysyła się do szkoły, 
zamiast angażować 
w pracę. Robotnicy 
mogą liczyć na godne  
traktowanie,  
mieszkanie i opiekę 
zdrowotną

PÅTÅR 
Kawa sygnowana, ziarna,  
organiczne/cert UTZ, 100% arabica

PÅTÅR 
Kawa do ekspresu, średnio palona, 
organiczne/cert UTZ, 100% arabica

PÅTÅR 
Kawa do ekspresu, ciemno palona, 
organiczne/cert UTZ 100% arabica

METALLISK 
Kawiarka na płytę kuchenną, 0.4 l

ÖVERST 
Filtr metalowy do kawy, 3 szt

HÖGMODIG 
Ekspres do kawy przelewowy, 0.6 l

16,99 24,99 24,99

79,9939,99 59,99

/0,25 kg /0,5 kg /0,5 kg

Cena/kg: 67,96 Cena/kg: 49,98 Cena/kg: 49,98

Cena/kg: 67,96

/ 0,25 kg

Sprawdź pochodzenie swojej kawy  
czy czekolady www.utz.org/IKEA. 

PÅTÅR 
Kawa espresso, ziarna,  
organiczne/cert UTZ, 100% arabica

16,99



KAFFEREP 
Ciasto z kremem migdałowym

CHOKLAD MÖRK 70%
Gorzka czekolada 70%, certyfikat UTZ

KAFFEREP 
Ciastko owsiane kakao i kokos, 
certyfikat UTZ

KAFFEREP 
Ciastka owsiane, czekolada, 
certyfikat UTZ

ARV BRÖLLOP
Patera z pokrywką, 29 cm

VITROCKA 
Maselniczka

VINTERTICKA 
Cukiernica

SNUDDA 
Taca obrotowa, 39 cm

5,994,99 5,99 24,99

49,9917,9915,99 29,99

/0,18 kg/0,1 kg /0,24 kg /0,6 kg

Cena/kg: 33,28Cena/kg: 49,90 Cena/kg: 24,96 Cena/kg: 41,65

Jedną z ulubionych szwedzkich tradycji jest “fika” - spotkania towarzyskie  
przy kawie i ciasteczkach. Dzięki słodkim przekąskom z serii KAFFEREP  
chcemy podzielić się tradycją, aby więcej osób mogło cieszyć  
się niezapomnianymi chwilami podczas “fika”.



Lepsze dla Ciebie
+ dla Planety
IKEA.pl/dla planety

Szukasz 
więcej 
inspiracji?

Odbiór zużytego  
sprzętu AGD
Planujesz zakup nowego sprzętu AGD  
i nie wiesz, co zrobić z tym starym?  
Zamawiając dostawę AGD z IKEA, zamów  
również odbiór niepotrzebnych sprzętów.  
W trosce o środowisko naturalne zadbamy  
o zużyte przedmioty, by mogły trafić  
do recyklingu.

Sprawdź szczegóły na:
IKEA.pl/uslugi

Przy okazji  
zakupów możesz 
zostawić również 
u nas mały 
sprzęt AGD i RTV 
tzw. elektrood-
pady, zużyte  
baterie, akumu-
latory żarówki  
i świetlówki.  
Szukaj naszej 
stacji segregacji  
w obszarze  
Działu Obsługi 
Klienta



Lepsze dla Ciebie
+ dla Planety
IKEA.pl/dla planety

Szukasz 
więcej 
inspiracji?

Dowiesz się, jaki wpływ na klimat wywierają  
twoje codzienne czynności, a może też rzucisz 
wyzwanie znajomym, inspirując ich do działania? 
Nawet pozornie drobne i nieistotne rzeczy mają 
ogromne znaczenie i mogą prowadzić do czegoś 
wielkiego, jeśli tylko będzie nas odpowiednio 
wielu!

Aplikacja IKEA  
Better Living  
to źródło  
wskazówek  
i pomysłów  
na proste  
działania mające  
natychmiastowe 
przełożenie  
na pozostawiany 
przez nas ślad  
klimatyczny


